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Spis. zn.: 86232/2007 
č. j.: 88326/2007 

U S N E S E N Í  

z 10. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 13. 9. 2007 
                                     

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění. 
 

353/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
67/02, 1628/06, 1664/06, 1777/06, 1810/06, 45/06, 50/06, 51/06, 112/07, 113/07, 
115/07, 117/07, 120/07, 126/07, 127/07, 129/07, 133/07, 166/07, 169/07, 170/07, 
177/07, 178/07, 179/07, 183/07, 187/07, 191/07, 192/07, 196/07, 215/07, 216/07, 
217/07, 218/07, 219/07, 221/07, 222/07, 223/07, 224/07, 232/07, 234/07, 235/07, 
236/07, 255/07, 261/07, 266/07, 267/07, 268/07, 270/07, 271/07, 272/07, 275/07, 
276/07, 278/07, 288/07, 298/07, 302/07, 304/07, 306/07, 309/07, 311/07, 312/07, 
315/07, 325/07, 338/07, 339/07, 340/07, 342/07, 345/07, 346/07, 347/07, 348/07, 
350/07, 351/07 
 

354/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  707/04 do 30.06.2008 Zodpovídá: Mgr. Brož 
1004/04 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1497/05 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1644/06 do 31.08.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1729/06 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1730/06 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1756/06 do 30.10.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    31/06 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  132/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  134/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  135/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  136/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  137/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  168/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  185/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  186/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  213/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  220/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  225/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  253/07 do 31.10.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  310/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  333/07 do 31.10.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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355/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 653/00 

ruší 
usnesení ZM č. 653/00 ze dne 3. 2. 2000 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

356/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1656/01 

ruší 
usnesení ZM č. 1656/01 ze dne 16. 8. 2001 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

357/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 618/04 

ruší 
usnesení ZM č. 618/04 ze dne 29. 1. 2004 z důvodu řešení záležitosti jiným 
způsobem. 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

358/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1524/06 

ruší 
usnesení ZM č. 1524/06 ze dne 26. 1. 2006 z důvodu neposkytnutí dotace          
od ministerstva kultury. 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

359/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1592/06 

ruší 
usnesení ZM č. 1592/06 ze dne 30. 3. 2006 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

360/07 Příspěvek pro Kuželkářský klub Šumperk 

schvaluje 
příspěvek pro Kuželkářský klub Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ 68318375, 
zastoupený Ing. Janem Semrádem, předsedou KK Šumperk, ve výši 981.000,- Kč 
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na spolufinancování záměru na Tyršově stadionu v Šumperku „Kuželna-nadstavba 
a stavební úpravy“, dle zásad MŠMT pro rok 2008 z programu 233510.  
 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

                            

361/07 Příspěvek pro Kuželkářský klub Šumperk 

ukládá RM 
zařadit příspěvek pro Kuželkářský klub Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk,          
IČ 68318375, ve výši 981.000,- Kč do návrhu rozpočtu města Šumperka            
na rok 2008. 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

362/07 Zvýšení příspěvku TJ Šumperk na spolufinancování futsalového hřiště 
v areálu Tyršova stadionu 

schvaluje 
změnu výše příspěvku TJ Šumperk z původní výše 400.000,- Kč dle usnesení ZM 
č. 1832/06 ze dne 19. 10. 2006 na 745.000,- Kč na spolufinancování výstavby 
futsalového hřiště v areálu Tyršova stadionu v Šumperku z důvodu navýšení ceny 
díla po ukončeném výběru zhotovitele stavby. 
 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

363/07 Rozpočtová opatření Města Šumperk č. X roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření Města Šumperk č. X roku 2007: 
 
příjmy ve výši     5 966 tis. Kč 
výdaje ve výši     6 723 tis. Kč 
 
příjmy celkem 647 577 tis. Kč 
výdaje celkem 605 175 tis. Kč 
 
Hospodářská činnost: 
Výnosy celkem   62 429 tis. Kč 
Náklady celkem   47 822 tis. Kč 

Termín: 30.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

364/07 Hospodaření města Šumperka za I. pololetí 2007 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2007. 
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365/07 Hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka za I. pololetí 2007 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

366/07 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2006/2007 

bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním              
roce 2006/2007. 
 
 

367/07 Obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se zrušují OZV č. 13/93, 18/93, 
23/94, 40/96 

vydává 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku           
č. 5/2007, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 13/93, 
18/93, 23/94, 40/96. 

 
Termín: 14.09.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací k 30. 6. 2007 (tis. Kč): 

     
     

Název PO/ředitel výnosy z toho náklady  hospodářský 
 celkem provozní 

dotace 
celkem výsledek 

ZŠ Šumperk, E. Beneše,  PaedDr. Tichý 12.925,55 1.840,60 12.144,93 780,62 
ZŠ Šumperk, 8. května, Mgr. Pavelka 14.697,87 1.989,00 14.656,30 41,57 
ZŠ Šumperk, Sluneční, Mgr. Hynková 14.501,52 2.085,60 11.710,86 2.790,66 
ZŠ Šumperk, Vrchlického, Mgr. Smýkalová 9.380,43 1.489,00 8.868,01 512,42 
ZŠ Šumperk, Šumavská, Mgr. Krejčí 13.539,46 1.904,00 13.539,42 0,04 
MŠ Sluníčko, Evaldova, pí Kotrašová 8.565,18 1.518,60 8.125,99 439,19 
MŠ Veselá školka, Prievidzská, pí Bendová 6.731,22 1.308,60 5.806,02 925,20 
MŠ Pohádka, Nerudova, pí Hlavsová 4.715,71 1.053,60 4.694,22 21,49 
MDDM, PaedDr. Formánek 2.524,67 475,00 2.275,56 249,11 
Městská knihovna, Mgr. Daňková 3.556,70 2.600,00 3.120,23 436,47 
Kino Oko, pí Holubářová 3.999,65 565,00 3.507,44 492,21 
Celkem příspěvkové organizace 95.137,96 16.829,00 88.448,98 6.688,98 
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368/07 Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 o provozování výherních hracích 
přístrojů 

vydává 
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 50  
odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2007, kterou se stanoví 
místo a čas  provozování výherních hracích přístrojů na území města Šumperka 
 

Termín: 14.09.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

369/07 Obecně závazná vyhláška č. 7/2007 o odpadech 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona                
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,             
a na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech            
a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 7/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
území města Šumperka a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím 
na území města Šumperka (vyhláška o odpadech). 
 

Termín: 14.09.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

370/07 Obecně závazná vyhláška č. 8/2007 o používání pyrotechnických výrobků 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona                  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických 
výrobků. 

Termín: 14.09.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

371/07 MJP - majetkoprávní vypořádání komunikace or. ozn. M. Šaje                        
po rekonstrukci 

schvaluje 
realizaci vydaného příslibu odkoupení stavebního díla „Rekonstrukce ulice 
M. Šaje“ včetně rozšíření zpevněné plochy jako parkovací plochy, 
vybudované na části pozemku p.č. 2215/1 a části pozemku p.č. 2053/1           
v k.ú. Šumperk dle projektové dokumentace zpracované projektantem – Jiří      
Frys - stavební projekce zpracované na stavbu Generála Svobody – Šumperk   
SO 101 – Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy, číslo zakázky 05/ 26b,         
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v jejímž rámci je zpracován i projekt na rekonstrukci ul. M. Šaje včetně rozšíření 
zpevněné plochy jako parkovací plochy Městem Šumperk, jako kupujícím, se 
sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, zastoupeném Mgr. Zdeňkem Brožem, 
starostou, od společnosti SAN-JV, s. r.o., jako prodávajícím, se sídlem    
Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, jednající Josefem Vymazalem, jednatelem 
společnosti dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. Obch 39/06 ze dne 
20. 9. 2006 v souladu s usnesením ZM č. 1735/06 ze dne 27. 7. 2006,  a to za 
kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč včetně DPH s tím, že úhrada kupní ceny bude 
jednorázově na bankovní účet prodávajícího do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy.  
Náklady na vyhotovení kupní smlouvy uhradí kupující. Náklady na geometrický 
plán, kterým bude přesně vymezen předmět převodu a bude přílohou 
kolaudačního rozhodnutí, uhradí prodávající. Vlastní kupní smlouva bude 
uzavřena po obdržení pravomocného kolaudačního rozhodnutí a geometrického 
plánu.  

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

372/07 MJP - prodej pozemků pod stavbami jiného vlastníka st.p.č. 3939 o výměře 
105 m2 a st.p.č. 3940 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk – žádost právního 
zástupce spoluvlastníka staveb k předmětnému prodeji 

ruší 
usnesení ZM č. 108/07 ze dne 25. 1. 2007 z důvodu přijetí nového usnesení 
v dané věci. 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

373/07 MJP - prodej pozemků pod stavbami jiného vlastníka st.p.č. 3939 o výměře 
105 m2 a st.p.č. 3940 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk – žádost právního 
zástupce spoluvlastníka staveb k předmětnému prodeji 

schvaluje 
vyhovět žádosti právního zástupce spoluvlastníka staveb situovaných na 
pozemcích stavební parcela č. 3939 a 3940 v k.ú. Šumperk a na základě 
schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem        
od 4. 12. 2006 do 20. 12. 2006 dle usnesení rady města č. 110/06 ze dne               
23. 11. 2006, prodat do výlučného vlastnictví jednomu ze spoluvlastníků 
pozemek pod domem č.p. 1677 (or. ozn. Bezručova 2, Šumperk) stavební  
p.č. 3939 o výměře 105 m2 a pozemek pod stavbou garáže stavební p.č. 3940 
o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- prodávající: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461 
- kupující: L. F., Ostrava 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví staveb a pozemků pod stavbami 
- kupní cena: 700,- Kč/m2 pod obytným domem, tedy ve výši 73.500,- Kč,         

500,- Kč/m2 pod stavbou garáže, tedy 12.000,- Kč, celkem 85.500,- Kč 
- úhrada kupní ceny: jednorázově v hotovosti do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 
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- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy v souladu s „Postupem…“ a správní poplatek ve výši 500,- Kč za 
provedení zápisu vlastnického práva do KN 

 
Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

374/07 MJP - informace ve věci rozhodnutí Okresního soudu v Šumperku o určení 
vlastnictví nemovitého majetku v areálu Severomoravské plynárenské, a. s., 
Ostrava při ulici Žerotínově  

schvaluje 
nepodat v zákonné lhůtě odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku 
ze dne 24. 8. 2007, č.j. 15 C 217/2006, ve věci žaloby Severomoravské 
plynárenské, a. s., o určení vlastnického práva nemovitostí v areálu 
Severomoravské plynárenské, a. s., při ulici Žerotínově v Šumperku, kterým 
Okresní soud v Šumperku žalobě v plném rozsahu vyhověl, a vlastnické právo 
nemovitostí, jmenovitě budova č.p. 448 situovaná na pozemku stavební parcela    
č. 665/2, včetně pozemku stavební parcela č. 665/2 o výměře 442 m2, pozemek 
parcela č. 1142/1 o výměře 13 067 m2 a pozemky pod stavbami ve vlastnictví 
Severomoravské plynárenské, a. s., které byly odděleny od původního pozemku 
p.č. 1142/1, a to st.p.č. 3281 o výměře 146 m2, st.p.č. 5374 o výměře 92 m2, 
st.p.č. 4044 o výměře 17 m2, st.p.č. 5368 o výměře 1 162 m2, st.p.č. 4040             
o výměře 375 m2, st.p.č. 4041 o výměře 136 m2, st.p.č. 4043 o výměře 36 m2, 
st.p.č. 4038 o výměře 458 m2, st.p.č. 5050 o výměře 536 m2, st.p.č. 5369              
o výměře 164 m2 a st.p.č. 5370 o výměře 659 m2 v k.ú. Šumperk, rozhodl ve 
prospěch Severomoravské plynárenské, a. s.  
 

Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

375/07 MJP - prodej části pozemku p.p.č. 1845/25 o výměře cca 23 762 m2          
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1111/07 ze 
dne 9. 8. 2007, prodej části pozemku p.p.č. 1845/25 o výměře cca 23 762 m2 
v k.ú. Šumperk za účelem výstavby v souladu s územním plánem 
v návaznosti na stávající zástavbu v lokalitě Na Vodárně, za těchto podmínek:  
- prodávající: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,   

IČ 00303461 
- kupující: FORTEX-AGS, a. s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, 

IČ 00150584 
- kupní cena: 250,- Kč/m2 
- kupující uhradí 30 % kupní ceny do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
zbývající část kupní ceny ve výši 4.158.350,- Kč bude uhrazena do dvou let 
ode dne uzavření kupní smlouvy k převáděnému pozemku p.č. 1845/25     
v k.ú. Šumperk, v případě neuhrazení celé kupní ceny do tohoto termínu je 
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kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč,     
a to jednorázově do 30 dnů ode dne oznámení o nesplnění shora uvedené 
podmínky 

- kupující na vlastní náklady zajistí pro danou lokalitu vybudování inženýrských 
sítí  včetně dopravního napojení na stávající stav v dané lokalitě 

- Město Šumperk se zavazuje, že po vybudování inženýrských sítí a po 
kolaudačním souhlasu komunikace v dané lokalitě převezme darem od 
investora komunikaci do svého majetku a správy   

- pokud nebude k datu 31. 12. 2009 pozemek p.p.č. 1845/25 v k.ú. Šumperk 
připraven k výstavbě v souladu s územním plánem, tj. vybudování 
inženýrských sítí  komunikace  pro výstavbu, sjednává si prodávající smluvní 
pokutu ve výši 300.000,- Kč, a to opakovaně vždy k 31. 12. každého roku do 
splnění podmínek 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení smlouvy 
v souladu s „Postupem…“ a správní poplatek ve výši 500,- Kč za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

376/07 MJP - prodej části pozemku p.p.č. 1845/25 o výměře cca 23 762 m2          
v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
prodej části pozemku p.p.č. 1845/25 o výměře cca 23 762 m2 v k.ú. Šumperk za 
účelem  výstavby v souladu s územním plánem v návaznosti na stávající zástavbu 
v lokalitě Na Vodárně společnosti SUPPORT DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem 
Chlumecká 1539/7, Praha 9, PSČ 198 00, IČ 25665545, a to z důvodu schválení 
prodeje jinému zájemci. 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

377/07 MJP - prodej pozemku st.p.č. 783 v k.ú. Dolní Temenice pod trafostanicí     
při ul. Prievidzské 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1044/07 ze 
dne 9. 8. 2007, prodej pozemku st.p.č. 783 o výměře 7 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, obec Šumperk (or. pod stavbou kioskové trafostanice DTS Šumperk 
1140), za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví stavby kioskové trafostanice DTS 1140      

a pozemku pod touto stavbou  
- kupující: ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
- kupní cena: 275,- Kč/m2, tj. celkem 1.925,- Kč 
- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši     

1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
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Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

378/07 MJP - modernizace povrchu asfaltového hřiště na p.č. 1257/51                
v k.ú. Šumperk (or. v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) na hřiště          
pro futsal s umělým trávníkem III. generace  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 dle přílohy materiálu ke smlouvě o budoucí smlouvě            
o zřízení zástavního práva č. 42/233512/07, č. Obch 40/07, uzavřené dne             
9. 7. 2007, mezi městem Šumperk a Českým svazem tělesné výchovy,                
IČ 00469548, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17,           
k investiční akci modernizace povrchu asfaltového hřiště na p.č. 1257/51 v k.ú. 
Šumperk (or. v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) na hřiště pro futsal s umělým 
trávníkem III. generace. 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

379/07 MJP – zrušení části usnesení č. 1241/05 ze dne 9. 6. 2005 

ruší 
část usnesení ZM č. 1241/05 ze dne 9. 6. 2005 týkající se posledního odstavce, 
ve kterém jsou uvedeny definitivní termíny, z důvodu předložení nového návrhu 
usnesení. 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

380/07 MJP - změna usnesení ZM č. 651/2004 ze dne 29. 1. 2004, ve znění usnesení  
ZM č. 861/04 ze dne 1. 7. 2004, usnesení ZM č. 962/04 ze dne 21. 10. 2004       
a usnesení ZM č. 1241/05 ze dne 9. 6. 2005 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 651/2004  ze dne 29. 1. 2004, ve znění usnesení ZM        
č. 861/04 ze dne 1. 7. 2004, usnesení ZM č. 962/04 ze dne 21. 10. 2004 a 
usnesení ZM č. 1241/05 ze dne 9. 6. 2005, kterými byl schválen příslib prodeje 
p.p.č. 1953/3 o výměře 595 m2 v k.ú. Šumperk. Budoucí kupující: P. S., Šumperk. 
Změna usnesení spočívá v posunutí termínu stanoveného k předložení územního 
rozhodnutí z data 31. 12. 2005 na termín do 31. 3. 2008, stavebního povolení 
nebo ohlášení stavby z data 31. 12. 2006 na termín do 31. 3. 2008, dokončení     
1 m hrubé stavby nad terén z data 31. 12. 2007 na termín do 30. 9. 2008              
a prodloužení doby účinnosti smlouvy z data 31. 12. 2007 na nově stanovený 
termín do 31. 12. 2008. Dále dojde ke změně sjednaného účelu příslibu 
prodeje, a to z účelu polyfunkčního domu  na stavbu v souladu s územním 
plánem. Pro případ nesplnění stanovené podmínky: předložení ohlášení výstavby 
nebo předložení stavebního povolení na výstavbu v souladu s územním plánem, si 
sjednává budoucí prodávající město Šumperk smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý započatý měsíc, kdy nebude ohlášení stavby nebo stavební povolení  
budoucím kupujícím předloženo. 
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Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM číslo č. 651/2004  ze dne 29. 1. 2004, 
ve znění usnesení ZM č. 861/04 ze dne 1. 7. 2004, usnesení ZM č. 962/04 ze dne 
21. 10. 2004 a usnesení ZM č. 1241/05 ze dne 9. 6. 2005 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

381/07 MJP - stavební úpravy křižovatky Jeremenkova/Lidická v Šumperku 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 743/04 ze dne 29. 4. 2004, kterým bylo 
schváleno uzavření smlouvy o sdružení a způsob vypořádání sdružení, uzavřený 
mezi Městem Šumperk a společností PLUS – DISCOUNT, spol. s r. o., se sídlem 
Radonice, Počernická č.p. 257, PSČ 250 73, Praha – východ, IČ 41328116. 
Změna spočívá ve vypuštění textu bodu 4) usnesení zastupitelstva města    
č. 743/04 ze dne 29. 4. 2004 a jeho nahrazení novým textem tohoto znění: 
 
Společnost PLUS – DISCOUNT, spol. s r. o., v rámci vypořádání sdružení,  
po pravomocné kolaudaci díla, převede bezúplatně do vlastnictví  Města 
Šumperk i zbývající část díla „Stavební úpravy křižovatky“ (zejména 
chodníky a světelnou signalizaci) realizovaného na vozovce II/440 na 
pozemku p.č. 2114 v k.ú. Šumperk  
(pozemek p.č. 2114 je ve vlastnictví Olomouckého kraje). 
V ostatním se usnesení zastupitelstva města č. 743/04 ze dne 29. 4. 2004 
nemění. 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

382/07 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem je byt č. 16 v domě nám. Jana Zajíce 13               
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 
je byt č. 2958/16 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, uzavřené                     
s manžely J. a I. N., Šumperk, a to ke dni 30. 9. 2007. Manželé J. a I. N. v dohodě 
o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožadují navrácení 
složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní 
cenu bytu finančně vyrovnali s M. H., Rapotín. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/16 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku,       
s M. H., Rapotín, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2007.   
 

Termín: 31.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 



ZM 10 

 
11 

383/07 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem je byt č. 54 v domě nám. Jana Zajíce 13               
v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 
je byt č. 2958/54 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
P. J., Nový Malín, a to ke dni 31. 10. 2007. P. J. v dohodě o zrušení smlouvy        
o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na 
kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně 
vyrovnal s D. K., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/54 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s D. K., 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 11. 2007.   
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

384/07 MJP - změna usnesení zastupitelstva města č. 441/03 ze dne 18. 9. 2003 - 
odprodej pozemků st.p.č. 5713/2, st.p.č. 5713/3 a p.č. 1567/2 v k.ú. Šumperk 
do vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 441/03 ze dne 18. 9. 2003, týkající se 
odprodeje pozemků st.p.č. 5713/2, st.p.č. 5713/3 a p.č. 1567/2 v k.ú. Šumperk 
z vlastnictví Města Šumperk do vlastnictví společnosti České dráhy, a. s.,            
IČ 70994226. Změna spočívá ve stanovení kupní ceny, která nebude stanovena 
dle znaleckého posudku, ale bude nově stanovena dohodou účastníků, a to ve 
výši 20.390,- Kč, jež v sobě bude zahrnovat i náklady původního znaleckého 
posudku ve výši 500,- Kč. 
V ostatním se usnesení zastupitelstva města č. 441/03 nemění. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 

385/07 MJP - podmínky pro zveřejnění záměru města prodat areál bývalé Okresní 
vojenské správy na Hlavní třídě v Šumperku 

bere na vědomí 
výsledek zveřejněného záměru příslibu prodeje areálu bývalé Okresní vojenské 
správy na Hlavní třídě v Šumperku, zveřejněného na základě usnesení rady města 
č. 982/07 ze dne 28. 6. 2007 a usnesení zastupitelstva města č. 347/07 ze dne   
12. 7. 2007. 
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386/07 MJP - podmínky pro zveřejnění záměru města prodat areál bývalé Okresní 
vojenské správy na Hlavní třídě v Šumperku 

ruší 
usnesení zastupitelstva města č. 347/07 ze dne 12. 7. 2007 z důvodu přijetí jiné 
koncepce odprodeje areálu bývalé Okresní vojenské správy na Hlavní t řídě 
v Šumperku. 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

387/07 MJP - podmínky pro zveřejnění záměru města prodat areál bývalé Okresní 
vojenské správy na Hlavní třídě v Šumperku 

schvaluje 
podmínky pro zveřejnění záměru Města Šumperk prodat nemovitosti, a to budovy 
č.p. 15 - jiná st. stojící na pozemku st.p.č. 225 - zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku st.p.č. 225 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 168 - ostatní 
plocha,  pozemku st.p.č. 6055 - zastavěná plocha a nádvoří bez stavby garáže 
situované na pozemku st.p.č. 6055, v obci a katastrálním území Šumperk (areál 
bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní třídě 1). 
 
Účel prodeje: stavební úpravy spočívající v rekonstrukci budovy č.p. 15 situované 
na pozemku st.p.č. 225 v k.ú. Šumperk v městské památkové zóně 
 
Způsob využití: ubytovací a stravovací kapacita – hotelového typu, penzion  
     

 
Podmínky prodeje:  

 
- úhrada celé kupní ceny do 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním kupní smlouvy ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí 
vedeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Šumperk 

- kupující se v kupní smlouvě zaváže provést stavební úpravy, včetně vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání budovy č.p. 15 stojící na pozemku st.p.č. 225 
v k.ú. Šumperk, včetně pozemku stavební parcela č. 225 - zastavěná plocha    
a nádvoří, pozemku p.č. 168 - ostatní plocha, a pozemku st.p.č. 6055 - 
zastavěná plocha a nádvoří bez stavby, v obci a katastrálním území Šumperk, 
a to nejpozději ve lhůtě 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy na předmětné 
nemovitosti 

- předmět koupě bude prodán ve stavu jak stojí a leží dle ust. § 501 občanského 
zákoníku 

- Město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě 
nezaplacení kupní ceny v dohodnutém termínu 

- sankce za nedodržení termínu provedení stavebních úprav a vydání 
kolaudačního souhlasu 200.000,- Kč, a to i opakovaně za každý i započatý rok 
prodlení následujícím po stanoveném termínu ukončení stavebních úprav        
a předložení kolaudačního souhlasu 

- sankce za nedodržení způsobu využití předmětu koupě ve výši 10 % kupní 
ceny 

- zájemce o koupi  nesmí mít vůči Městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky 
- minimální kupní cena 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) 
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- nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce 
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Prodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku - 
nabídka - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní 
odbor, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk 

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití budovy č.p. 15 
stojící na pozemku st.p.č. 225, včetně pozemku stavební parcela č. 225 - 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 168 - ostatní plocha, a pozemku 
st.p.č. 6055 - zastavěná plocha a nádvoří bez stavby, v obci a katastrálním 
území Šumperk, nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, reference  
kupujícího  

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 
osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, nejpozději v termínu do 12. 10. 2007. Při osobním doručení musí být 
písemná nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději do 13:00 hod. dne 12. 10. 2007 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty            
a  hodnoceny 

- v případě více zájemců o koupi budou, po uplynutí termínu pro podání 
písemných nabídek, tj. po 12. 10. 2007, neotevřené písemné nabídky všech 
zájemců předloženy k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené 
Radou města Šumperka 

- Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze 
zúčastněných uchazečů 

 
Poznámka: 
 
V případě zájmu bude možno dohodnout termín prohlídky předmětu koupě.  
Zájemci o koupi areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku berou na 
vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města 
Šumperka. 
Stavba garáží situovaných na pozemku st.p.č. 6055 a st.p.č. 221/4 v k.ú. Šumperk 
zůstává ve vlastnictví České republiky a není předmětem  prodeje. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

388/07 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1632/9 o výměře 645 m2            
v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 6. 2007 do 20. 6. 2007 dle usnesení rady města č. 836/07 ze dne 
31. 5. 2007, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1632/9 o výměře 645 m2, 
včetně oplocení po hranici pozemku při ul. Čsl. armády a ul. Krameriově 
v k.ú. Šumperk, dle GP zak.č. 5235-118/2007 p.p.č. 1632/9 o výměře 645 m2 
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada a vstup do domu  
- budoucí kupující: 

J. P., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
J. P., Rohle, Nedvězí, podíl ve výši 1/12 
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P. K., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
R. H., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
H. H., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
L. N., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
P. G., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
M. a J. P., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
J. a Z. D., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
F. a S. M., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
Š. V., Šumperk, a L. V., Šumperk, podíl ve výši 1/12 
L. R., Šumperk, a M. S., Šumperk, podíl ve výši 1/12 

- kupní cena 300,- Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy 60 %, kupní ceny. Kupní cena 

bude doplacena jednorázovou úhradou po dokončení opravy oplocení po 
hranici pozemků při ul. Krameriově a Čsl. armády, nejpozději k datu               
30. 5. 2008 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaplacení 100 % kupní ceny 
- budoucí kupující na své náklady provedou opravu oplocení po hranici pozemků 

při ul. Krameriově a Čsl. armády v termínu do 30. 5. 2008 (budou vyměněny 
dřevěné plotové výplně, opraveny sloupky a zídka) 

- budoucí prodávající se zavazuje, že po dokončení rekonstrukce oplocení po 
hranici pozemku při ul. Krameriově a Čsl. armády přizná slevu z kupní ceny  
pozemku, a to formou uznání částečných nákladů na opravu oplocení ve  výši 
45.000,- Kč (součástí poskytnuté slevy je úhrada za vyhotovení geometrického 
plánu). Uznání slevy bude sjednáno dodatkem ke smlouvě o smlouvě    
budoucí kupní 

- kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí paušální poplatek za 
vyhotovení smlouvy ve výši 100,- Kč 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

389/07 MJP - vydání příslibu prodeje st.p.č. 751/4 o výměře 350 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 4. 2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 655/07 ze dne 
19. 4. 2007, vydání příslibu prodeje st.p.č. 751/4 o výměře 350 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: dvůr k domu 
- kupující: G. Š., Šumperk, podíl ve výši ¼,  E. B., Šumperk, a P. E., 

Thessaloniky, Eysmos, podíl ve výši ¼, H. O., Šumperk, a H. N., Vikýřovice, 
podíl ve výši ¼, J. P., Šumperk, podíl ve výši ¼  

- kupní cena: 300,- Kč/m2   
- jednotliví budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

zálohu na kupní cenu ve výši 3.000,- Kč, dále bude kupní cena splácena 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši min. 500,- Kč nejdéle do              
31. 12. 2009 

- budoucí kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní ve výši 100,- Kč 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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390/07 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1534/27 o výměře 322 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 4. 2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 654/07 ze dne 
19. 4. 2007, vydání příslibu prodeje p.p.č.1534/27 o výměře 322 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: výstavba rodinného domu 
- budoucí kupující: K. R., Šumperk 
- kupní cena 611,- Kč/m2 
- budoucí kupující při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  uhradí zálohu  

na kupní cenu ve výši 70 % budoucí kupní ceny  
- budoucí kupující jsou povinni respektovat uložení kabelu nízkého napětí NN     

a jeho ochranné pásmo  
- rodinný dům bude postaven při ul. Chodské s tím, že bude respektovat uliční 

čáru ul. Chodské, výškově by měl mít 2 NP + podkroví s tím, že bude 
respektovat výškové uspořádání ul. Chodské 

- budoucí kupující ohlásí výstavbu nebo předloží stavební povolení na RD          
v termínu do 30. 6. 2008, pokud toto nebude předloženo, sjednává si budoucí 
prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- výstavba bude zahájena nejpozději do 12 měsíců od vydání povolení 
k výstavbě rodinného domu a bude dokončena do 30. 6. 2011, pokud  nebude 
výstavba zahájena ve stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy v plném rozsahu odstoupit  

- náklady spojené s vyhotovením dokumentace pro stavební a územní řízení 
nese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy nemá 
budoucí kupující nárok na kompenzaci těchto nákladů  

- budoucí kupující budou respektovat práva z nájemní smlouvy na p.p.č. 1534/27 
v k.ú. Šumperk a to do 30. 5. 2008 

- převod vlastnického práva k pozemku po výstavbě 1 m hrubé stavby nad 
terénem 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,- Kč za vyhotovení 
smlouvy budoucí kupní, stanoveno „Postupem…“ 

 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

391/07 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 107/1 o výměře 941 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, dle nového geometrického plánu č. 691-19/2007 díl „a“          
p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 4. 2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 661/07 ze dne 
19. 4. 2007, vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1 o výměře 941 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek:  
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- účel prodeje: výstavba rodinného domu 
- budoucí kupující: J. Ch., Praha 
- kupní cena 650,- Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 70 % budoucí 

kupní ceny 
- budoucímu kupujícímu bude převedeno vlastnické práva k p.p.č. 107/1 v k.ú. 

Horní Temenice po dostavbě 1 m hrubé stavby nad terénem 
- z důvodu nově zaměřených hranic pozemku p.č. 107/1 v souvislosti 

s oplocením p.p.č 107/5 v k.ú. Horní Temenice, bude po odkoupení části   
p.p.č. 107/5 v k.ú. Horní Temenice z vlatnictví fyzických osob do vlastnictví 
města Šumperka, sjednán dodatek ke smlouvě budoucí kupní, kterým bude 
rozšířen předmět příslibu prodeje  

- inženýrské sítě budou vybudovány výhradně nákladem budoucího kupujícího 
- stavební povolení na výstavbu rodinného domu bude předloženo do               

30. 6. 2008 s možností budoucího prodávajícího od smlouvy odstoupit pro 
nesplnění této podmínky 

- rodinný dům bude postaven do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní 

- budoucí kupující jsou povinni respektovat právo uložení stávajících p řípojek 
k domu na st.p.č. 273 v k.ú. Horní Temenice 

- budoucí kupující budou respektovat práva z nájemní smlouvy na p.p.č. 107/1   
v k.ú. Horní Temenice, a to do 31. 12. 2007 

- pokud nebude k datu 31. 10. 2007 podepsána smlouva o smlouvě budoucí 
kupní a uhrazena záloha na kupní cenu za část p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní 
Temenice, bude smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřena s druhým 
v pořadí, který podal nabídku k odkoupení p.p.č. 107/1 v k..ú. Horní Temenice, 
L. Ž., Šumperk, za podmínek, které schválí zastupitelstvo města 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

392/07 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 117 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 6. 2007 do 20. 6. 2007 dle usnesení rady města č. 832/07 ze dne 
31. 5. 2007, vydání příslibu prodeje p.p.č. 117 o výměře 129 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada a vstup do domu  
- kupující: A. S., podíl ve výši 1/5, L. D., J. D., podíl ve výši 1/5, M. J., podíl ve 

výši 1/5, H. M., podíl ve výši 1/5, všichni Šumperk, a P. a J. Z., Šumperk, podíl 
ve výši 1/5 

- kupní cena: 300,- Kč/m2   
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní nejméně 

20 % kupní ceny a dále budou kupní cenu splácet v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši min. 500,- Kč až do úplného zaplacení, nejpozději                
do 30. 6. 2008 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní  

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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393/07 MJP - prodej části p.p.č. 102/1 o výměře 13 598 m2 v k.ú. Horní Temenice 

bere na vědomí 
dopis od společnosti SUPPORT DEVELOPMENT, s. r. o., ze dne 12. 9. 2007,           
č. j. 89800/2007. 

 
 

394/07 MJP - prodej části p.p.č. 102/1 o výměře 13 598 m2 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 6. 2007 do 20. 6. 2007 dle usnesení rady města č. 838/07 ze dne 
31. 5. 2007, prodej části p.p.č. 102/1 o výměře 13 598 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek:  
- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem  
- kupující: SUPPORT DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem Praha 9, Kyje, 

Chlumecká 7, IČ 25665545 
- kupní cena: 180,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- prodávající upozorňuje na to, že přes pozemek vede optický kabel, kdy 

v případě výstavby jej bude nutné přeložit 
- prodávající postoupí na kupujícího práva z pravomocného územního 

rozhodnutí na inženýrské sítě pro výstavbu 
- prodávající se zavazuje, že v případě výstavby na pozemku p.č. 102/1        

v k.ú. Horní Temenice v souladu s územním plánem, pronajme nebo vypůjčí 
p.p.č. 1200/1 v k.ú. Horní Temenice za účelem  výstavby komunikace 

- prodávající se zavazuje, že po vybudování komunikace a po kolaudačním 
souhlasu komunikace převezme darem od investora komunikaci do svého 
majetku a správy   

- pokud nebude k datu 31. 12. 2010 p.p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice 
připraven k výstavbě v souladu s územním plánem, tj. vybudována komunikace 
a inženýrské sítě pro výstavbu, sjednává si prodávající smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč, a to opakovaně vždy k 31. 12. každého roku prodlení pro 
nesplnění podmínek 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši    
1.000,- Kč a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva do KN 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

395/07 MJP - prodej st.p.č. 4905 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 6. 2007 do 20. 6. 2007 dle usnesení rady města č. 828/07 ze dne 
31. 5. 2007, prodej st.p.č. 4905 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod garáží 
- kupující: P. U., Šumperk 
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- kupní cena: 500,- Kč/m2   
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

vkladem vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a správní 

poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis vlastnického práva do KN 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

396/07 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1431/7 o výměře 385 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1091/07 ze 
dne 9. 8. 2007, vydání příslibu prodeje p.p.č. 1431/7 o výměře 385 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu   
- budoucí kupující: 

E. B., Šumperk, podíl ve výši ½,  
     V. K., Šumperk, podíl ve výši ½ 
- účel příslibu prodeje: zahrada  
- kupní cena: 300,- Kč/m2   
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní zálohu 

na kupní cenu ve výši 60.000,- Kč, dále bude kupní cena splácena 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 800,- Kč, nejdéle do 31. 12. 2010 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní ve výši 100,- Kč 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

397/07 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 465/5 o výměře 395 m2 a st.p.č. 1710/3    
o výměře 50 m2, vše v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1087/07 ze 
dne 9. 8. 2007, vydání příslibu prodeje p.p.č. 465/5  o výměře  395 m2 a st.p.č. 
1710/3 o výměře 50 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada a vstupy k domu  
- budoucí kupující:  

J. M., Šumperk   
R. K., Šumperk 
SJM J. K. a L. K, Šumperk  
SJM M. Z. a V. Z., Šumperk 
I. W., Šumperk   
H. R., Šumperk   
P. Š., Šumperk 
M. J., Šumperk  
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- jednotliví budoucí kupující odkoupí pozemky do vlastnictví, každý  
spoluvlastnický podíl ve výši 1/8  

- kupní cena: 300,- Kč/m2   
- každý z budoucích kupujících uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní zálohu na kupní cenu ve výši 5.000,- Kč, dále bude kupní cena splácena 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč nejdéle 24 měsíců ode 
dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- budoucí kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní ve výši 100,- Kč 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

398/07 MJP - prodej části p.p.č. 462/3 o výměře cca 23 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1092/07 ze 
dne 9. 8. 2007, prodej části p.p.č. 462/3 o výměře cca 23 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu   
- kupující: J. a I. J., Šumperk 
- kupní cena 300,- Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva     
do KN 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu, kterým 
bude stanoven předmět prodeje části p.p.č. 462/3 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši     
1.000,- Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN           
v hodnotě 500,- Kč kolku 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

399/07 MJP - vydání příslibu prodeje části  p.p.č. 462/3 o výměře cca 264 m2        
a st.p.č. 893/2 o výměře 70 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1093/07 ze 
dne 9. 8. 2007, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 462/3 o výměře cca 264 m2  
a st.p.č. 893/2 o výměře 70 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu   
- budoucí kupující:  

A. P., Šumperk  
M. P., Šumperk  
M. S., Šumperk 
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- st.p.č. 893/2 v k.ú. Šumperk bude přislíbena k prodeji jednotlivým budoucím 
kupujícím v podílu 1/3 každému z nich, p.p.č. 462/3 v k.ú.Šumperk bude 
rozdělen GP na reálné díly pro jednotlivé budoucí kupující 

- kupní cena 300,- Kč/m2, budoucí kupující při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní uhradí zálohu na kupní cenu ve výši každý 10.000,- Kč, dále 
bude kupní cena splácena v měsíčních splátkách ve výši min. 500,- Kč až do 
úplného zaplacení, nejpozději k datu 31. 12. 2010 

- budoucí kupující na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu, 
kterým dojde k rozdělení p.p.č. 462/3 v k.ú. Šumperk na reálné díly pro 
jednotlivé  budoucí kupující 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní ve výši 100,- Kč  

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

400/07 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 532/9 o výměře 920 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 5. 2007 do 30. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 759/07 ze 
dne 10. 5. 2007, vydání příslibu prodeje p.p.č. 532/9 o výměře 920 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: výstavba rodinného domu 
- budoucí kupující: J. a A. K., Vřesina, Pohoří  
- kupní cena 650,- Kč/m2, v kupní ceně jsou zvýhodněny náklady na vyřešení 

vjezdu na pozemek, části svažitý pozemek při ul. Bludovské u garáží, kde je 
povinnost zachovat vstup k zadní části staveb garáží 

- budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 50 % budoucí kupní ceny 
do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- budoucí kupující ohlásí výstavbu nebo předloží stavební povolení na RD          
v termínu nejpozději do 31. 1. 2008, pokud toto nebude předloženo, sjednává 
si budoucí prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- výstavba bude zahájena nejpozději do 12 měsíců od vydání povolení 
k výstavbě rodinného domu a bude dokončena do 31. 12. 2010, pokud  nebude 
výstavba zahájena ve stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy v plném rozsahu odstoupit  

- náklady spojené s vyhotovením dokumentace pro stavební a územní řízení 
nese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy nemá 
budoucí kupující nárok na kompenzaci těchto nákladů  

- pokud nebude smlouva o smlouvě budoucí kupní, dle podmínek uvedených 
v tomto usnesení, podepsána budoucími kupující do 30. 10. 2007, bude podán 
návrh na zrušení usnesení v části budoucích kupujících a jako budoucí kupující 
bude schválen J. A., Šumperk, kdy v tomto případě bude kupní cena 
stanovena na 565,10 Kč/m2, další podmínky stanovené tímto usnesením 
zůstanou beze změny 

- převod vlastnického práva k pozemku po výstavbě 1 m hrubé stavby nad 
terénem 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,- Kč za vyhotovení 
smlouvy budoucí kupní, stanoveno „Postupem…“ 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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401/07 MJP - změna usnesení ZM č. 1480/05 ze dne 15. 12. 2005  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1480/05 ze dne 15. 12. 2005, kterým byl schválen příslib 
prodeje části p.p.č. 1431/10 o výměře cca 224 m2, části p.p.č. 1431/6 o výměře 
cca 65 m2, včetně zídky na pozemku. Budoucí kupující: I. T. a I. T., Mohelnice. 
Změna usnesení spočívá v posunutí termínu předložení stavebního povolení 
z data 31. 12. 2006 na termín do 30. 10. 2007, dále posunutí termínu zahájení 
výstavby z data 30. 5. 2007 na termín do 30. 5. 2008 s tím, že hrubá stavba bude 
dokončena v termínu do 31. 12. 2008. Dále dochází ke změně účinnosti smlouvy, 
a to ze sjednané doby na určitou do 31. 12. 2008 na dobu neurčitou. Ostatní 
podmínky stanovené usnesením ZM číslo 1480/05 ze dne 15. 12. 2005 zůstávají 
beze změny. 

Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

402/07 MJP - prodej p.p.č. 820/19 o výměře 131 m2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1086/07 ze 
dne 9. 8. 2007, prodej p.p.č. 820/19 o výměře 131 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada    
- kupující: L. Z., Šumperk, a I. L., odkoupí spoluvlastnický podíl ½ z p.p.č. 820/19 

v k.ú. Dolní Temenice, každý z kupujících do vlastnictví podíl ve výši  ½  
- T. a E. M., Šumperk, odkoupí spoluvlastnický podíl ve výši ½ z p.p.č. 820/19 

v k.ú. Dolní Temenice do společného jmění manželů  
- kupní cena 300,- Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

podpisu  kupní  smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
KN 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši    
1.000,- Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN       
v hodnotě 500,- Kč kolku 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

403/07 MJP - prodej p.p.č. 820/19 o výměře 131 m2 v k.ú. Dolní Temenice 

neschvaluje 
prodej p.p.č. 820/19 o výměře 131 m2 v k.ú. Dolní Temenice J. a N. V., Šumperk, 
a to z důvodu schválení prodeje jinému zájemci. 
 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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404/07 MJP - prodej části p.p.č. 1567/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1084/07 ze 
dne 9. 8. 2007, prodej části p.p.č. 1567/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Šumperk, 
včetně panelů sloužících ke zpevnění pozemku, za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření skladové haly a skladovacích prostor 
- kupující: MoSev Olomouc, s. r. o., se sídlem Olomouc, Divišova 4,                   

IČ 48399183 
- kupní cena 450,- Kč/m2, včetně panelů. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů 

ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva do KN 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu, kterým 
bude stanoven předmět prodeje části p.p.č. 1567/1 v k.ú. Šumperk, hranice 
předmětu převodu budou odsouhlaseny prodávajícím 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši    
1.000,- Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN            
v hodnotě 500,- Kč kolku 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

405/07 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 239/2 o výměře 1 853 m2        
v k.ú. Horní Temenice - smlouva obch 43/2006/Vr, budoucí kupující    
manželé Š. 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2006 do 30. 8. 2006 dle usnesení rady města č. 4987/06 ze 
dne 10. 8. 2006 a podle usnesení ZM č. 1763/06 ze dne 14. 9. 2006, kterým byl 
vydán příslib prodeje, realizaci příslibu prodeje p.p.č. 239/2 o výměře 1 853 m2   
v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 700-302/2007 p.p.č. 239/2 o výměře 1 782 m2       
a st.p.č. 424 o výměře 71 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: výstavba rodinného domu a zahrada 
- kupující: S. Š., Šumperk, a  M. Š., Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní označenou jako obch 

43/2006/Vr - plocha o výměře 1 104 m2 určena k výstavbě........350,- Kč/m2, 
zahrada o výměře 749 m2..........300,- Kč/m2, kupní cena celkem ve              
výši 611.100,- Kč byla uhrazena v rámci plnění smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy 1.000,- Kč, 
stanoveno „Postupem...“, a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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406/07 MJP - prodej části p.p.č. 1865 o výměře cca 290 m2 v  k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 7. 2007 do 18. 7. 2007 dle usnesení rady města č. 955/07 ze dne 
28. 6. 2007, prodej části p.p.č. 1865 o výměře cca 290 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu   
- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena 300,- Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva     
do KN 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu, kterým 
bude stanoven předmět prodeje části p.p.č. 1865 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši    
1.000,- Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN           
v hodnotě 500,- Kč kolku 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

407/07 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 312/1 o výměře 176 m2          
v k.ú. Šumperk - smlouva obch 112/05 ve znění dodatku č. 1 a 2, budoucí 
kupující HF pro, spol. s r. o. 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 5. 2005 do 8. 6. 2005 dle usnesení rady města č. 3544/05 ze 
dne 23. 5. 2005 a podle usnesení ZM č. 1292/05 ze dne 9. 6. 2005, usnesení ZM 
č. 1483/05 ze dne 15. 12. 2005 a usnesení ZM č. 1775/06 ze dne 14. 9. 2006, 
kterým byl vydán příslib prodeje, včetně změn a doplnění, realizaci příslibu 
prodeje části p.p.č. 312/1 o výměře 176 m2, dle GP zak.č. 5275-60/2007 část 
p.p.č. 312/4 o výměře 176 m2, v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k polyfunkčnímu domu na st.p.č. 6128 v k.ú. Šumperk 
- kupující: HF pro, spol. s r. o., se sídlem Šumperk, nám. Míru 22, IČ 61943550,  

zastoupená Ing. Ivo Heidenreichem, jednatelem  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní označenou jako obch 

112/2005/Vr – 700,- Kč/m2, tj. kupní cena celkem 123.200,- Kč, uhrazená 
záloha na kupní cenu 50.000,- Kč. Usn. ZM č. 1775/06 ze dne 14. 9. 2006 
schválena sleva z kupní ceny 30.000,- Kč. Kupující uhradí doplatek kupní ceny 
ve výši 43.200,- Kč do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- realizace příslibu prodeje dle smlouvy obch 112/05 ze dne 30. 9. 2005, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2006 a dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2006, bude 
sloučeno se schváleným prodejem části p.p.č. 312/1 v k.ú. Šumperk, dle usn. 
ZM č. 318/07 ze dne 21. 6. 2007 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy 1.000,- Kč, 
stanoveno „Postupem...“, a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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408/07 MJP - prodej p.p.č. 906/6 o výměře 759 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 7. 2007 do 18. 7. 2007 dle usnesení rady města č. 948/07 ze dne 
28. 6. 2007, prodej p.p.č. 906/6 o výměře 759 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření plochy určené k podnikání   
- kupující: M. V., Šumperk 
- kupní cena 30,- Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 

kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši    

1.000,- Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN           
v hodnotě 500,- Kč kolku 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

409/07 MJP - směna části p.p.č. 107/5 o výměře 6 m2 za část p.p.č. 107/7 o výměře 
288 m2, část p.p.č. 107/1 o výměře 12 m2 a p.p.č  107/6 o výměře 420 m2, vše 
v k.ú. Horní Temenice s finančním dorovnáním 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 7. 2007 do 18. 7. 2007 dle usnesení rady města č. 947/07 ze dne 
28. 6. 2007, směnu pozemků, a to z vlastnictví města Šumperk část p.p.č. 107/7 
o výměře 288 m2, část p.p.č. 107/1 o výměře 12 m2 a p.p.č  107/6 o výměře      
420 m2 za část p.p.č. 107/5 o výměře 6 m2 v k.ú. Horní Temenice, která je ve 
vlastnictví M. a P. P., Šumperk, za těchto podmínek:  
- M. a P. P. uhradí rozdíl kupní ceny, přičemž kupní cena směňovaných 

pozemků se stanovuje na 300,- Kč/m2.   
- kupní cena  bude uhrazena do 30 dnů  ode dne podpisu směnné smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- město Šumperk na své náklady vyhotoví směnnou smlouvu 
- manželé M. a P. P. uhradí kolek k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
- daň z převodu nemovitostí uhradí město Šumperk 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

410/07 MJP - prodej části p.p.č. 2684 o výměře cca 463 m2 a p.p.č. 2683 o výměře 
126 m2 v  k.ú. Nový Malín 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 7. 2007 do 18. 7. 2007 dle usnesení rady města č. 1091/07 ze 
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dne 9. 8. 2007, prodej části p.p.č. 2684 o výměře cca 463 m2 a p.p.č. 2683        
o výměře 126 m2 v k.ú. Nový Malín, za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření restaurace na p.p.č. 2682 v k.ú. Nový Malín a zázemí     

k restauraci   
- kupující: P. K., Šumperk 
- kupní cena stanovena znaleckým posudkem - ostatní plocha 32,20 Kč, 

pozemek pod terasou 80,49 Kč, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
KN 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši    
1.000,- Kč a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN           
v hodnotě 500,- Kč kolku 

- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu, kterým bude  
rozdělen p.p.č. 2684 v k.ú. Nový Malín 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

411/07 MJP - změna usnesení ZM č. 1684/06 ze dne 15. 6. 2006  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1684/06 ze dne 15. 6. 2006, kterým byl schválen příslib 
prodeje části p.p.č. 150/4 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Šumperk. Budoucí kupující: 
M. V., Šumperk. Změna usnesení spočívá v posunutí termínu stanoveného na 
odstranění altánu, a to z data 30. 9. 2006 na  termín do 30. 11. 2007, posunutí 
termínu kolaudace stavby z data  31. 12. 2007 na termín do 30. 11. 2008             
a prodloužení doby účinnosti smlouvy z data 30. 3. 2008 na nově stanovený 
termín do 31. 12. 2008. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1684/06 ze dne 15. 6. 2006 
zůstávají beze změny. 

Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

412/07 MJP - dostavba proluky při ul. Radniční v Šumperku 

bere na vědomí 
přípis společnosti STAVOPROJEKT Šumperk, spol. s r. o., zástupce investorů 
pana A. Ž. a I. B., ze dne 3. 9. 2007, týkající se aktuální problematiky výstavby 
polyfunkčního domu na pozemku p.č. 2320/1 v k.ú. Šumperk (proluka při ul. 
Radniční v Šumperku). 
 
 

413/07 MJP - výkup pozemků v areálu spol. SHM, s. r. o., v lokalitě PZ II  

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č.  999/71 o výměře 381 m2, pozemku p.č. 983/5           
o výměře 25 m2 a pozemku p.č. 987/10 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk,         
za těchto podmínek: 
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- účel výkupu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- prodávající: SHM, s. r. o., se sídlem Šumperk, Průmyslová 3, PSČ 787 01,      

IČ 47976519 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,       

IČ 00303461 
- kupní cena: 100,- Kč/m2 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

414/07 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Čajkovského 8, 10, 12, 
Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 4. 2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 690/07 ze dne 
19. 4. 2007 a výsledku „uzavřené dražby“ konané dle usnesení rady města          
č. 1048/07 ze dne 9. 8. 2007, prodej nebytového prostoru č. 2085/37 o výměře 
100,7 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 342/10000 na společných 
částech domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na stavební parcele č. 4312              
v k.ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 342/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 4312 o výměře 620 m2                    

v k.ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského 8, 10, 12, Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: L. K., Šumperk 
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu: 

10.000,- Kč/m2, tj.  1.007.000,- Kč  
- kupující uhradí kupní cenu za podíl na pozemku pod domem, která činí       

105,- Kč/m2, tj. 2.226,- Kč 
- kupující spolu s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav 

ve výši cca 26.000,- Kč, který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní 
smlouvy 

- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- do kupní ceny se započítává složená kauce ve výši 10.000,-  Kč 
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě předmětného nebytového 

prostoru či nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu zaplacená kauce 
kupujícímu vrácena nebude 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši     
3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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415/07 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6, 
Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 4. 2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 690/07 ze dne 
19. 4. 2007 a výsledku „uzavřené dražby“ konané dle usnesení rady města          
č. 1049/07 ze dne 9. 8. 2007, prodej nebytového prostoru č. 2082/44 o výměře  
99,8 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 308/10000 na společných 
částech domu č.p. 2082, 2083 a 2084 na stavební parcele č. 4309            
v k.ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 308/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 o výměře 685 m2                    

v k.ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6, Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: J. N., Šumperk 
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu: 

10 000,- Kč/m2, tj. 998 000,- Kč 
- kupující uhradí kupní cenu za podíl na pozemku pod domem, která činí       

105,- Kč/m2, tj. 2.215,- Kč 
- kupující spolu s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav 

ve výši cca 10.000,- Kč, který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní 
smlouvy 

- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- do kupní ceny se započítává složená kauce ve výši 10.000,- Kč 
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě předmětného nebytového 

prostoru či nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu zaplacená kauce 
kupujícímu vrácena nebude 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši    
3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,-  Kč 

- s převodem vlastnického práva přecházejí na kupujícího, jakožto nového 
pronajímatele, práva a povinnosti vyplývající z nájemního vztahu mezi 
současným pronajímatelem městem Šumperk jednajícím prostřednictvím  
ŠMR, a. s., a současným nájemcem K. J., Šumperk 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

416/07 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6, 
Šumperk  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 285/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl schválen prodej 
nebytového prostoru č. 2082/43 v domě or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6, Šumperk,    
a spoluvlastnického podílu o velikosti 71/10000 na společných částech domu    
č.p. 2082, 2083 a 2084 na stavební parcele č. 4309, včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 71/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 
v k.ú. Šumperk, kupující A. Ch., Šumperk, a to tak, že kupující uhradí paušální 
poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 
„Postupu…“, nikoli ve výši 1.000,- Kč. Kupující dále spolu s kupní cenou uhradí 
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městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav ve výši cca 12.000,- Kč, který bude 
přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

417/07 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6, 
Šumperk, a Čajkovského 8, 10, 12, Šumperk  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 287/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl schválen prodej 
nebytového prostoru č. 2084/46 v domě or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6, Šumperk,    
a spoluvlastnického podílu o velikosti 225/10000 na společných částech domu  
č.p. 2082, 2083 a 2084 na stavební parcele č. 4309, včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 225/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 
v k.ú. Šumperk a prodej nebytového prostoru č. 2085/36 v domě or.                  
ozn. Čajkovského 8, 10, 12, Šumperk, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
81/10000 na společných částech domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na stavební 
parcele č. 4312, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 81/10000 na pozemku 
pod domem stavební parcela č. 4312 v k.ú. Šumperk, kupující H. B., Šumperk,     
a to tak, že kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 
3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“, nikoli ve výši 1.000,- Kč. Kupující 
dále spolu s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav ve výši 
cca 18.000,- Kč, který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy, nikoli 
ve výši 1.197,- Kč. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

418/07 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Čajkovského 8, 10, 12, 
Šumperk  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 289/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl schválen prodej 
nebytového prostoru č. 2086/38 v domě or. ozn. Čajkovského 8, 10, 12, Šumperk, 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 240/10000 na společných částech domu  
č.p. 2085, 2086 a 2087 na stavební parcele č. 4312, včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 240/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4312 
v k.ú. Šumperk, do podílového spoluvlastnictví kupujícím H. K., Šumperk, v podílu 
2/3, a N. K., Šumperk, v podílu 1/3, a to tak, že kupující uhradí společně paušální 
poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 
„Postupu…“, nikoli ve výši 1.000,- Kč. Kupující dále spolu s kupní cenou uhradí 
městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav ve výši cca 9.000,- Kč, který bude přesně 
vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy, nikoli ve výši 4.894,- Kč. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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419/07 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Čajkovského 8, 10, 12, 
Šumperk, a Čajkovského 14, 14a, Šumperk  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 290/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl schválen prodej 
nebytového prostoru č. 2087/39 v domě or. ozn. Čajkovského 8, 10, 12, Šumperk, 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 250/10000 na společných částech domu  
č.p. 2085, 2086 a 2087 na stavební parcele č. 4312, včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 250/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4312 
v k.ú. Šumperk, a prodej nebytového prostoru č. 2088/23 v domě or.                 
ozn. Čajkovského 14, 14a, Šumperk, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
213/10000 na společných částech domu  č.p. 2088 a 2089 na stavební parcele    
č. 4316, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 213/10000 na pozemku pod 
domem stavební parcela č. 4316 v k.ú. Šumperk, kupujícímu P. D., Velké Losiny, 
a to tak, že kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve   
výši 3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“, nikoli ve výši 1.000,- Kč. 
Kupující dále spolu s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav 
ve výši cca 21.000,- Kč, který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní 
smlouvy, nikoli ve výši 11.406,- Kč. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

420/07 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Čajkovského 14, 14a, 
Šumperk  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 291/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl schválen prodej 
nebytového prostoru č. 2088/22 o výměře 168,8 m2 v domě or.                          
ozn. Čajkovského 14, 14a, Šumperk, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
630/10000 na společných částech domu č.p. 2088 a 2089 na stavební parcele      
č. 4316, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 630/10000 na pozemku pod 
domem stavební parcela č. 4316 o výměře 600 m2 v k.ú. Šumperk, kupující 
společnosti FRETEX, s. r. o., se sídlem Modřice, U Vlečky 666, PSČ 664 42,       
IČ 26908549, a to tak, že kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní 
smlouvy ve výši 3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“, nikoli ve výši 
1.000,- Kč. Kupující dále spolu s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve 
fondu oprav ve výši cca 40.000,- Kč, který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření 
kupní smlouvy, nikoli ve výši 28.606,- Kč. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 



ZM 10 

 
30 

421/07 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Čajkovského 14, 14a, 
Šumperk  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 292/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl schválen prodej 
nebytového prostoru č. 2089/22 v domě or. ozn. Čajkovského 14, 14a, Šumperk,  
a spoluvlastnický podíl o velikosti 260/10000 na společných částech domu        
č.p. 2088 a 2089 na stavební parcele č. 4316, včetně spoluvlastnického podílu     
o velikosti 260/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4316          
v k.ú. Šumperk, kupujícímu Z. Ž., Šumperk, a to tak, že se mění z důvodu uvedení 
chybných údajů do žádosti o prodej adresa kupujícího na Šumperk. Dále kupující 
uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 3.000,- Kč 
v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“, nikoli ve výši 1.000,- Kč, a spolu s kupní 
cenou kupující uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav ve výši                
cca 4.000,- Kč, který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

422/07 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6, 
Šumperk  

ruší 
usnesení ZM č. 286/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl schválen prodej nebytového 
prostoru č. 2083/45 v domě or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6, Šumperk,                      
a spoluvlastnického podílu o velikosti 321/10000 na společných částech domu  
č.p. 2082, 2083 a 2084 na stavební parcele č. 4309, včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 321/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 
v k.ú. Šumperk, kupující Z. Č., Šumperk, a to z důvodu odstoupení kupující od 
záměru koupě výše uvedených nemovitostí. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

423/07 MJP - změna usnesení ve věci prodeje nebytového prostoru č. 122/10            
a č. 122/11 v domě or. ozn. Lužickosrbská 1  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 293/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl schválen prodej 
nebytového prostoru č. 122/10 a spoluvlastnického podílu o velikosti 532/10000 na 
společných částech domu č.p. 122 na stavební parcele č. 38 v k.ú. Šumperk, 
včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/10000 na pozemku pod domem 
stavební parcela č. 38 v k.ú. Šumperk, do podílového spoluvlastnictví kupujícím  
D. K., Šumperk, v podílu ½, a T. K., Loučná nad Desnou, Rejhotice, v podílu ½,    
a to tak, že kupující uhradí společně paušální poplatek za vyhotovení kupní 
smlouvy ve výši 3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“, nikoli ve výši 
1.000,- Kč. Kupující dále spolu se zálohou na kupní cenu uhradí městu Šumperk 
zůstatek ve fondu oprav ve výši cca 10.500,- Kč, který bude přesně vyčíslen ke dni 
uzavření kupní smlouvy, nikoli ve výši 9.870,- Kč, jak bylo uvedeno v usnesení ZM             
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č. 293/07, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zbývající část kupní ceny budou 
kupující společně splácet v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 36 měsíců 
až do úplného zaplacení. Po dobu splátkování bude zřízeno zástavní právo ve 
prospěch města Šumperk k jednotce č. 122/10 domu č.p. 122 na pozemku          
st. p.č. 38 v k.ú. Šumperk včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/10000 
na společných částech domu č.p. 122, a to ve výši pohledávky v hodnotě 
237.782,- Kč, nikoli ve výši 247.652,- Kč, jak bylo uvedeno v usnesení ZM            
č. 293/07.  
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

424/07 MJP - změna usnesení ve věci prodeje nebytového prostoru č. 122/10           
a č. 122/11 v domě or. ozn. Lužickosrbská 1  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 294/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl schválen prodej 
nebytového prostoru č. 122/11 o výměře  45 m2 a spoluvlastnického podílu          
o velikosti 495/10000 na společných částech domu č. p. 122 na stavební parcele 
č. 38 v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 495/10000 na 
pozemku pod domem stavební parcela č. 38 o výměře 677 m2 v k.ú. Šumperk, 
kupující J. N., Šumperk, a to tak, že kupující uhradí paušální poplatek za 
vyhotovení kupní smlouvy ve výši 3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 
„Postupu…“, nikoli ve výši 1.000,- Kč. Kupující dále spolu se zálohou na kupní 
cenu uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav ve výši cca 12.000,- Kč, 
který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy, nikoli ve výši     
11.512,- Kč, jak bylo uvedeno v usnesení ZM č. 294/07, a to do 60 dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. Zbývající část kupní ceny budou kupující společně splácet 
v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 36 měsíců až do úplného zaplacení. 
Po dobu splátkování bude zřízeno zástavní právo ve prospěch města Šumperk 
k jednotce č. 122/11 domu č.p. 122 na pozemku st.p.č. 38 v k.ú. Šumperk včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 495/10000 na společných částech domu     
č.p. 122, a to ve výši pohledávky v hodnotě 128.019,- Kč, nikoli ve výši     
139.531,- Kč, jak bylo uvedeno v usnesení ZM č. 294/07. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

425/07 MJP - výkup pozemků pod stavbou komunikace na ulici Tiché  

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č. 820/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Dolní Temenice           
za těchto podmínek: 
- účel výkupu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- prodávající:  

R. H., Šumperk, podíl ve výši ½ 
R. K., Přerov, podíl ve výši ¼ 
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E. N., Šumperk, podíl ve výši ¼ 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,       

IČ 00303461 
- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupující město Šumperk nechá na své základy vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí prodávajícím daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

426/07 MJP - výkup pozemků pod stavbou komunikace na ulici Tiché  

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č.  820/5 o výměře 63 m2 v k.ú. Dolní Temenice          
za těchto podmínek: 
- účel výkupu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- prodávající:  

I. E., Šumperk, podíl ve výši ½ 
L. E., Šumperk, podíl ve výši ½  

- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,        
IČ 00303461 

- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupující město Šumperk nechá na své základy vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí prodávajícím daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

427/07 MJP - výkup pozemků pod stavbou komunikace na ulici Tiché  

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č.  820/9 o výměře 53 m2 v k.ú. Dolní Temenice          
za těchto podmínek: 
- účel výkupu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- prodávající:  

A. L., Šumperk, podíl ve výši ½ 
V. L., Šumperk, podíl ve výši ½    
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- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,       
IČ 00303461 

- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupující město Šumperk nechá na své základy vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí prodávajícím daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

428/07 MJP - výkup pozemků v lokalitě za ul. Prievidzskou v k. ú. Dolní Temenice 

ruší 
usnesení ZM č. 119/07 ze dne 25. 1. 2007, kterým byl schválen výkup části 
pozemku, v lokalitě za ul. Prievidzskou, ve zjednodušené evidenci původu 
grafického přídělu parcela č. 693 o výměře cca 11 000 m2 v k. ú. Dolní Temenice 
od fyzických osob za maximální kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, a to z důvodu 
neochoty většiny spoluvlastníků uvedeného pozemku přistoupit na nabídnutou 
kupní cenu.  

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

429/07 MJP - prodej pozemku p.č. 2224/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 7. 2007 do 18. 7. 2007 dle usnesení rady města č. 976/07 ze dne 
28. 6. 2007, prodej pozemku p.č. 2224/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Šumperk,         
za těchto podmínek: 
- účel prodeje: narovnání majetkoprávních vztahů  
- kupující: manželé J. a L. P., Šumperk 
- kupní cena: 350,- Kč/m2  
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši     

1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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430/07 MJP - II. etapa bytové výstavby FORTEX-AGS, a. s., za ul. Prievidzskou; 
žádost FORTEX-AGS, a. s., o schválení bezúplatného převzetí díla 
inženýrských sítí po jejich kolaudaci 

schvaluje 
po dokončení a pravomocné kolaudaci staveb inženýrských sítí v II. etapě bytové 
výstavby FORTEX-AGS, a. s., za ul. Prievidzskou na pozemku p.č. 709/17 v k.ú. 
Dolní Temenice převzít darem od společnosti FORTEX-AGS, a. s., se sídlem 
Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, IČ 00150584, do vlastnictví Města Šumperk 
díla těchto inženýrských sítí: 
- komunikaci včetně chodníků pro pěší  
- veřejná parkoviště: parkovací pás pro 9+1 stání naproti řadovým domům (SO 

01.1) a parkoviště pro 9+1 stání u bytového domu BD 3 (SO 01.5) 
- veřejné osvětlení 
- hlavní vedení vodovodu, kanalizace dešťové a  splaškové  
s tím, že inženýrské sítě předané městu budou uloženy v pozemku, který zůstane 
ve vlastnictví Města Šumperk. 
Město Šumperk tyto stavby zařadí po jejich bezúplatném převzetí do systému 
veřejně spravovaných zařízení. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

431/07 MJP - ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OBCH 120/02/Dr          
ze dne 8. 1. 2003 a ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 145/02/Dr 
ze dne 8. 1. 2003 

schvaluje 
ukončit dohodou smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. OBCH 120/02/Dr               
ze dne 8. 1. 2003, uzavřené mezi Městem Šumperk, jako budoucím prodávajícím, 
a F. K., jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem budoucí koupě je pozemek 
p.č. 1420/18 v k.ú.Šumperk. V souvislosti s ukončením smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě bude budoucímu kupujícímu vrácena uhrazená záloha na kupní cenu. 
Pro případ neuzavření dohody o ukončení ZM schvaluje odstoupení Města 
Šumperk od smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

432/07 MJP - ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OBCH 120/02/Dr         
ze dne 8. 1. 2003 a ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 145/02/Dr 
ze dne 8. 1. 2003 

schvaluje 
ukončit dohodou smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. OBCH 145/02/Dr               
ze dne 8. 1. 2003, uzavřené mezi Městem Šumperk, jako budoucím prodávajícím, 
a M. J. a R. K., jako budoucími kupujícími, jejímž předmětem budoucí koupě je 
pozemek p.č. 1420/2 v k.ú.Šumperk. V souvislosti s ukončením smlouvy               
o budoucí kupní smlouvě bude budoucím kupujícím vrácena uhrazená záloha na 
kupní cenu. 
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Pro případ neuzavření dohody o ukončení ZM schvaluje odstoupení Města 
Šumperk od smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

433/07 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 328/14 a p.p.č. 328/15 v k.ú. Šumperk 
z vlastnictví ČR - správa Pozemkový fond ČR, do vlastnictví města 
Šumperka 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR - 
správa Pozemkový fond ČR, v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě 
p.p.č. 328/14 o výměře 21 m2 a p.p.č  328/15 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označených 
pozemkových parcel přijmout a převzít tyto nemovitosti do vlastnictví města 
Šumperka na základě smlouvy s PF ČR. 
 

Termín: 31.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

434/07 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č.104/4 a části p.p.č. 95/1 o výměře 
celkem cca 1 312 m2 v k.ú. Dolní  Temenice, dle GP  ze dne 2. 8. 2007     
st.p.č. 791 o výměře 253 m2 a st.p.č. 792 o výměře 486 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 3. 2007 do 2. 4. 2003 dle usnesení rady města č. 460/03 ze dne 
13. 3. 2003, od 16. 11. 2004 do 30. 11. 2004 dle usnesení rady města č. 2815/04 
ze dne 4. 11. 2004 a od 2. 3. 2005 do 17. 3. 2005 dle usnesení rady města          
č. 3197/05 ze dne 24. 2. 2005 a dále podle usnesení zastupitelstva města             
č. 278/03 ze dne 24. 4. 2003, usnesení zastupitelstva města č. 574/03 ze dne    
18. 12. 2003, usnesení zastupitelstva města č. 1113/05 ze dne 27. 1. 2005            
a usnesení zastupitelstva města č. 1214/05 ze dne 28. 4. 2005, kterými byl 
schválen příslib prodeje, realizaci příslibu prodeje části p.p.č. 95/1 o výměře  
534 m2 a části p.p.č. 104/4 o výměře 205 m2 v k.ú. Dolní Temenice, dle GP 
zak.č. 678-162/2007 st.p.č. 791 o výměře 253 m2 a st.p.č. 792 o výměře 486 m2 
v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: provozovna nevýrobních služeb a dům služeb 
- kupující: M. J., Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní označenou jako obch 

16/2004/Vr a obch 111/2005/Vr.......350,- Kč/m2, zaplacená záloha na kupní 
cenu 272.440,- Kč, kupní cena po zaměření činí 258.650,- Kč  

- budoucí kupující uhradí za nesplnění podmínky ze smlouvy obch 111/2005/Vr, 
kterou byl sjednán termín kolaudace do 31. 12. 2006 smluvní jednorázovou 
pokutu ve výši 10.000,- Kč  
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- rozdíl ze složené zálohy na kupní cenu, po započtení sjednané smluvní pokuty, 
a kupní ceně celkem s dalšími finančními povinnostmi, bude vrácen do 30ti dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy 1.000,- Kč, 
stanoveno „Postupem...“, a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- prodávající garantuje kupujícímu sjednanou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 za 
nezastavěný pozemek v části p.p.č. 95/1 v k.ú. Dolní Temenice, jako závazek 
ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní označené jako obch 16/2004. Závazek 
bude sjednán jako samostatný příslib prodeje mezi městem Šumperk              
a M. J., Šumperk 

- kupní smlouva bude sjednána po zápisu rozestavěné stavby na st.p.č. 791      
a 792 v k.ú. Dolní Temenice 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

435/07 MJP - změna usnesení ZM č. 1756/06 ze dne 14. 9. 2006, ve znění usnesení 
ZM č. 316/07 ze dne 21. 6. 2007 

schvaluje 
z důvodu prodeje dvou bytových jednotek v domě z vlastnictví L. K. do vlastnictví 
R. P. a z vlastnictví L. a D. H. do vlastnictví R. a P. N. změnu usnesení 
zastupitelstva města č. 1756/06 ze dne 14. 9. 2006 ve znění usnesení 
zastupitelstva města č. 316/07 ze dne 21. 6. 2007 v části označení budoucích 
kupující, kdy nově bude:  
- R. P., Opava, podíl ve výši 8/100, Z. H., Šumperk, podíl ve výši 12/100, V. S., 

Šumperk, podíl ve výši 7/100, M. G., Šumperk, podíl ve výši 13/100, P. H., 
Šumperk, podíl ve výši 7/100, M. K., Šumperk, podíl ve výši 28/100, R. a P. N., 
Šumperk, podíl ve výši 15/100, J. K., Šumperk, podíl ve výši 10/100 

 
Ostatní ustanovení usnesení ZM č. 1756/06 ze dne 14. 9. 2006 a usnesení ZM     
č. 316/07 ze dne 21. 6. 2007 neuvedená v tomto usnesení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

436/07 MJP - bezúplatný převod pozemku ve zjednodušené evidenci původ EN    
p.č. 222/102 v k.ú. Horní Temenice z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond 
ČR do vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR - 
správa Pozemkový fond ČR, v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě 
pozemek ve ZJE původ EN p.č. 222/102 o výměře 136 m2 v k.ú. Horní 
Temenice. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označenou 
pozemkovou parcelu přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s PF ČR. 

Termín: 30.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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437/07 MJP - žádost nájemníků k odkoupení bytů v domě or. ozn. Zahradní 17          
v Šumperku 

bere na vědomí 
žádost nájemníků bytů v domě or. ozn. Zahradní 17, Šumperk, ve věci prodeje 
bytů do osobního vlastnictví. 

 

438/07 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka 

schvaluje 
zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka jako organizační 
složky města Šumperka dle ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,      
o obcích, v platném znění, dle ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dle ust. § 29 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, s účinností             
od 1. 1. 2008. 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

439/07 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka 

schvaluje 
Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka jako 
organizační složky města Šumperka v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,        
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, která je přílohou 
tohoto materiálu. 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

440/07 3. ZŠ ul. 8. května – sanace vlhkého zdiva objektu – 1. etapa 

schvaluje 
realizovat investiční akci „3. ZŠ ul. 8. května - sanace vlhkého zdiva - 1. etapa“      
v roce 2008 v předpokládaném finančním objemu 6,5 mil. Kč 
 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

441/07 3. ZŠ ul. 8. května – sanace vlhkého zdiva objektu – 1. etapa 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtu města na rok 2008 částku 6,5 mil. Kč na akci „3. ZŠ         
ul. 8. května - sanace vlhkého zdiva -1. etapa“ 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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442/07 Zastoupení města v orgánech obchodních společností 

bere na vědomí 
přehled zástupců města Šumperka v orgánech obchodních společností                 
a společností s majetkovou účastí města. 
 

 

443/07 Systém včasné intervence - schválení přijetí dotace 

schvaluje 
přijetí dotace – akce č. 214051 7003 – Systém včasné intervence – investiční část 
ve výši 1.259.000,- Kč. 

Termín: 13.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

444/07 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 21. 6. 2007            

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 21. 6. 2007.                   
 
 

445/07 Petice za záchranu zeleně na ulici Jiřího z Poděbrad v Šumperku 

bere na vědomí 
petici za záchranu zeleně na ulici Jiřího z Poděbrad v Šumperku                          
ze dne 28. 8. 2007, č. j. 85065/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 
 
 


